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складність та неоднозначність цього процесу, його пов’язаність з
проблемами державотворення та нормативно-правовим закріп-
ленням в законодавстві.
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ЗАСТОСУВАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ АГРАРНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ
РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Сільське господарство завжди відігравало значну роль в
українській економіці. Україна є одним з найбільших експортерів
зерна в світі після Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Казах-
стану, Турції та Росії. Крім того, згідно Продовольчої та сільсь-
когосподарської організації ООН (ФАО) Україна знаходиться на
другому місті в світі за перспективами розвитку сільського гос-
подарства. Проте, наша країна зіткнулася з певними проблемами,
а саме: низький рівень урожайності, неконкурентоздатність ціни
сільськогосподарської продукції на світовому ринку, а також ім-
порт значного відсотку продукції для внутрішнього споживання.
За таких умов, було б доцільним запровадити додаткову, ефекти-
вну стратегію. На нашу думку, французька аграрна стратегія була
б найкращою.

Для того, щоб краще зрозуміти сучасну ситуацію в агропро-
мисловому комплексі наших країн, необхідно проаналізувати пе-
вні параметри.
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Франція Україна

Загальна площа 547 030 км² 603 549 км2

Площа орних земель 30 млн га 42,7 млн га

Кількість господарств 500 000 41 000

Загальне виробництво 64 млрд євро 21. 7 млрд євро

Середня урожайність пшениці 7 447 3 093

Загальна площа і площа орних земель Франції і України схо-
жі, хоча ці показники в Україні трохи більші. Кількість госпо-
дарств у Франції у 12 разів більша, ніж в Україні. Загальне виро-
бництво Франції перевищує у 3 рази виробництво України.
Середня урожайність пшениці у Франції у 3,5 рази більша, ніж в
Україні. Франція — лідер з виробництва сільськогосподарської
продукції у Європейському Союзі, де її частка складає 19 %.

Ми бачимо, що аграрний сектор у Франції сучасний, іннова-
ційний та продуктивний. Сільськогосподарська галузь країни на-
була значних результатів завдяки певним факторам. З одного бо-
ку, 61 % орних земель оброблюється малими та середніми
господарствами, з другого значний вплив мають Асоціації: існує
більше 100 національних асоціацій, водночас в кожному регіоні є
місцеві об’єднання. Наступним фактором є високий рівень спо-
живання національних товарів, який підтримується традицією
фермерських ринків майже у всіх містах Франції. Політика Євро-
пейського Союзу спрямована на розвиток сільського господарст-
ва, для чого щорічно виділяється 11 млрд євро для підтримки фе-
рмерства.

З метою ще більшого сприяння розвитку галузі, французький
уряд прийняв Агроекологічний Проект, який складається з 6 на-
прямків:

—  План екофіто — зменшення використання пестицидів;
—  План екоантібіо — зменшення використання антибіотиків

у кормах;
—  План азот/метанізація — контроль за виробництвом азоту у

кормах;
—  План біологічного різноманіття — розвиток бджільництва;
—  План рослинних протеїнів — автономія господарств щодо

кормів;
—  Національна Програма Біо 2017 — стимулювання розвитку

органічного виробництва.
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Ми вважаємо, що Україна має унікальні умови для розвитку
сільського господарства. По-перше, це родючість українських
земель. По-друге, клімат, який дозволяє вирощувати значну кіль-
кість культур. Крім цих факторів потрібно зазначити багатовікові
традиції і спеціалізацію регіонів.

Україна і Франція дуже схожі за природними умовами, тому
французька аграрна стратегія досить приваблива для впрова-
дження в Україні. Проте, існують деякі перешкоди. Перша стосу-
ється законодавства, а саме: мораторій на землю та монополізація
внутрішнього ринку агрохолдингами. Друга проблема — фінан-
сові труднощі, зокрема середня ставка кредитування в Україні
складає 20 % в той час, як у Франції — 6 %. До того ж державні
субсидії у 2013 році скорочуються на 20 % в порівнянні з
2012 роком.

Для того, щоб сільське господарство в Україні було ефекти-
вним і процвітаючим, воно потребує необхідних змін. Тому, на
мою думку, потрібно, по-перше, внести такі зміни до законо-
давства, які сприятимуть розвитку малих і середніх госпо-
дарств, а також створенню асоціацій. По-друге, надати право
на покупку і продаж землі, підсиливши антимонопольну скла-
дову. І останнє, але не менш важливе, — зробити ефективними
ставки кредитування, що надало б стимулу приватним госпо-
дарствам.

Використання світового досвіду, зокрема французького, спри-
ятиме розвитку аграрного сектора в нашій державі, його ефекти-
вності і конкурентоздатності на світовому ринку.

Тичина М. І.
(ф-т міжнародної економіки і менеджменту, IV курс)

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Без сумніву, фондовий ринок відіграє вагому роль у розвитку
національного господарства, і Україна не є виключенням. Зокре-
ма, він забезпечує ефективний механізм трансформації заоща-
джень в інвестиції, сприяє приватизаційним процесам у країнах,
що розвиваються і уможливлює перехід неефективних державних
підприємств у власність більш компетентних приватних підпри-
ємців. До речі, приватизація була головною рушійною силою при
формуванні фондового ринку в Україні. Більше того, через ринок
капіталу компанії, які динамічно розвиваються можуть залучати


